ACTA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Dia: 9 de setembre de 2015
Hora: de les 20.00 h a les 21.15 h
Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament
Assistents:
Maria Pons Pons, regidora EEF
Xisca Al·lès Camps, regidora EEF
Alexandra Marquès Rotger, regidora PP
Eva Mus Gil, CEIP Castell de Santa Àgueda
Magdalena Pelegrí Moll, Escola d’Adults
Raquel Febrer Truyol, Escola Infantil 0-3
Llorenç Pons Martí, CC Sant Francesc d’Assís
Úrsula Pons Martí, Director CC Sant Francesc d’Assís
Marc Pons, APIMA Escola Infantil 0-3
Laura Barber Febrer, personal administratiu dels centres educatius
Joana Coll Pons, APIMA CEIP Castell de Santa Àgueda
Eneko Ardanza, APIMA CEIP Castell de Santa Àgueda
Víctor Vendrell Laparra, IES Biel Martí
Francisca Pons Truyol, secretària
S'ha excusat de no assistir-hi:
Queta Camps, regidora PSOE
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Roda d'intervencions.
3. Proposta sobre l'establiment dels dies de lliure disposició dels centres.
4. Reactivació projecte “Ferreries, poble educador”.
5. Propostes dels membres del Consell.
6. Torn obert de paraules.
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Desenvolupament de la sessió:
1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
Maria Pons, regidora d'Educació, obre la sessió i demana si hi ha cap esmena a fer a l'acta de la
sessió anterior.
Llorenç Pons diu que s'hauria de corregir “ coordinar amb els horaris d'Educació Física” per
“coordinar amb el professorat d'Educació Física”.
I no havent-hi més esmenes, l'acta queda aprovada per unanimitat.
2. Roda d'intervencions.
Maria Pons, demana als representats del Consell que expliquin com ha anat en començament de
curs.
Raquel Febrer explica que l'Escola Infantil aquest curs tindrà 7 aules amb 74 fillets (1 aula de
nadons, 3 aules de P1 i 3 aules de P2). Comenta que encara hi queden places lliures i que ja hi ha
prescripcions per al mes de gener de 2016. Explica que el divendres dia 11 de setembre faran tot el
matí de “portes obertes” per a les famílies i que començaran de debò el dilluns dia 14 de setembre.
També diu que la brigada de l'Ajuntament ha anat a arreglar alguns desperfectes i que ja ho tenen
tot apunt.
Úrsula Pons Martí, directora del CC Sant Francesc d'Assís, explica que ells tenen les mateixes
preocupacions que anys anteriors i que tenen manca de personal especialitzat sobretot al grup de
P5 (són 28 fillets i alguns d'ells amb discapacitats). Diu que a hores d'ara encara tenen pendent el
tema de l'AT, que la tenien concedida, però que ara per un fillets de P$ no els hi donaran i que no
han rebut cap resposta del Servei de Suport Educatiu. Úrsula Pons es queixa que mai no tenen
prou personal per atendre als fillets amb atenció especial.
Eva Mus Gil, directora del CP Castell de Santa Àgueda, explica que s'ha iniciat el curs bé pel que
fa a infraestructures i que els hi ha arribat tot el professorat.
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Víctor Vendrell, representat de l'IES Biel Martí, explica que la directiva és nova i que estan en un
procés de canvi i que sobretot volen canviar la dinàmica de tracte i obrir-se al poble. Diu que han
fet gestions per compaginar els poliesportius i que han solucionat el tema del transport escolar.
Magdalena Pelegrí, representant de l'Escola d'Adults explica que han començat de la mateixa
manera que l'any passat i que els contracten a partir de dia 10. Diu que el període de matriculació
comença el dia 14 de setembre i acaba el 25 del mateix mes. Ara bé, comenta que és una escola
on es matricula durant tot el curs sempre que hi hagi places. Explica que s'ha fet una gran difusió
dels cursos que ofereixen i que enguany podran fer us de l'antiga aula de bateria que emprava
l'Ateneu Musical. Magdalena opina que no es pot fer una valoració fins que no hagi passat el
període de matrícules, però que comencen el curs amb molt il·lusió.
Marc Pons, membre de l'APIMA de l'Escola Infantil, comenta que són 10 membres a la Junta
Directiva amb moltes ganes de fer feina i que més o menys faran les mateixes activitats que el curs
passat perquè els hi van funcionar: piscina, tallers d'experimentació, excursions, etc.
Eneko Ardanza, membre de l'APIMA del CP Castell, comenta que tenen pendent el tema de les
activitats extraescolars ja que els hi demanen tenir una assegurança i potser hauran de apujar els
preus.
Maria Pons li comenta que haurien de fer un informe tècnic.
Eva Mus comenta que l'IBISEC no funciona.
3. Proposta sobre l'establiment dels dies de lliure disposició dels centres.
Maria Pons recorda que han avançat el Consell Escolar Municipal per no fer com l'any passat que
els centres no es van posar d'acord amb els dies festius. Explica que s'han de triar dos dies festius
(com a centre i com a local). Maria Pons troba que el millor seria fer propostes i que en surtin dos.
Maria Pons dóna la paraula als membres del Consell.
Raquel Febrer diu que a elles els hi agradaria fer una festa durant el 3 r trimestre ja que és molt llarg
i havien pensat amb el 24 de juny.
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Maria Pons passa un calendari escolar als assistents i els hi recorda que el dia 29 de febrer és
festa escolar unificada i que el 16 de maig és una festa local, cinquagesma.
Eva Mus diu que ells havien mirat el 3 de novembre i el 13 de maig.
Víctor Vendrell diu que des de l'IES haurien triat el 3 de novembre, el 13 de maig, el 2 de març i el
26 de febrer, però que encara no n'havien confirmat cap.
Maria Pons comenta que una darrera proposta seria allargar el pont de l'1 de març. També afegeix
que la idea és que els representants del CEM donin els dies escollits a triar al Claustre.
Magdalena Pelegrí comenta que ells depenen de Ciutadella i que han triat el 26 de febrer i el 16 de
maig.
Maria Pons proposa votar les 4 propostes que han anat sortint:
•

Allargar pont 1 novembre (30 octubre o 3 novembre)

•

Allargar pont 1 març (26 febrer)

•

Allargar Cinguagesma (13 maig)

•

24 de juny, dia de Sant Joan

Els membres del CEM fan les votacions i surten escollits:
1a. opció: 13 de maig
2a opció: 30 octubre
Maria Pons diu que ara presentin aquestes opcions als Claustres.
4. Reactivació projecte “Ferreries. Poble educador”.
Maria Pons comenta que formen part de la “Xarxa estatal de ciutats educadores” i que seria bo
tornar-ho a posar en marxa. Explica que en un primer moment s'hauria de fer un anàlisi del context
social i cultural del poble i veure quins projectes i millores es podrien dur a terme. Maria Pons
explica que han fet una crida a les Entitats perquè enviïn l'oferta educativa que donen al poble i que
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a partir d'aquí podran començar a desenvolupar el projecte. Maria Pons diu que hi ha dos tipus
d'accions que es poden fer:
•

Activitats senzilles, mancomunar totes les escoles, optimitzar recursos i fer alguna activitat
conjunta, com per exemple: teatre a les escoles, celebracions de diades, etc.

•

Activitats més complexes, establir a partir del Consell Escolar Municipal quines mancances
té el poble a nivell educatiu i dissenyar un pla comú per pal·liar aquestes necessitats. Per
exemple: tema consum alcohol, mobilitat dins el poble, etc.

Maria Pons comenta que en el proper CEM s'hauria d'haver xerrat i proposar activitats conjuntes i
mirar des dels diferents centres quins problemes hi ha i com es poden resoldre.
Úrsula Pons diu que hi ha falta d'activitat per al·lots de 10 a 12 anys i comenta que el cinema que
van fer a la inauguració de l'Auditori va estar molt bé.
Xisca Allès diu que hi ha dues franges d'edat que estan en aquesta situació: 12-14 i a partir dels
16.
Maria Pons diu que fer cinema és un gran cost, però que es miraran de fer activitats d'altres tipus.
Eva Mus troba que estaria bé fer obres de teatre en anglès.
Maria Pons diu que també han pensat amb activitats a oferir a l'Escola Infantil.
Úrsula Pons demana si es tornarà a fer la Carrera Solidària.
Eva Mus diu que poden comptar amb el CP Castell de Santa Àgueda.
Llorenç Pons diu que ells ho solien fer sempre durant la Setmana Cultural.
5. Propostes dels membres del Consell
Maria Pons recorda que pensin amb els projectes de “Ciutat Educadora”.
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Llorenç Pons diu que ells tenen problemes amb el transport escolar i demana si seria possible
emprar el mateix autobús que l'IES Biel Martí. Comenta que potser els horaris no consonen, però
que seria almenys emprar-lo d'anada.
Maria Pons diu que demanarà que es pot fer.
Víctor Vendrell diu que després d'organitzar el tema del transport escolar els qui queden unes 10
places lliures.
Úrsula Pons diu que almenys tenen dret a demanar-ho.
6. Torn obert de paraules.
Maria Pons comenta que si hi ha canvis en les direccions o canvis en els membres del Consell
Escolar Municipal els hi facin arribar un imprès, però només si hi ha canvis. També diu que mirant
el Reglament del Consell ha vist que no hi havia incorporada l'Escola Infantil i que es passarà a
Informativa i s'inclourà aquest centre. També diu que hi pot haver fins a 30 membres i que l'escola
d'Adults pot enviar a un altre representant. Maria Pons convoca als membres per el proper 14
d'octubre.

I, no havent-hi més assumptes per tractar, el president aixeca la sessió, de la qual s’estén aquesta
acta, com a secretària, certific.
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